
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) 
 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Organisationsnummer 
Adress 

Shopping4net AB  
556823-3604 
Mediavägen 4, 438 91 Landvetter 

 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av Kredit Löpande (s.k revolverande) kredit (Kundkonto) 

Det sammanlagda kreditbeloppet 
 

Kunden erbjuds ett individuellt kreditutrymme efter en 
kreditvärdering (sedvanlig kreditupplysning inkl. s.k. 
Kännedomskopia från kreditupplysningsföretaget). 
Maximalt kreditutrymme är 10 000 kronor. 
 Shopping4net AB förbehåller sig dock alltid rätten att 
individuellt begränsa eller höja kreditbeloppet. 

Villkoren för kreditutnyttjandet Krediten disponeras i samband med aktuellt och framtida köp 
via www.shopping4net.se. Krediten görs tillgänglig i samband 
med tidpunkten för beviljande, d.v.s. vid aktuellt och framtida 
köp.  

Kreditavtalets löptid Ingen fastslagen bortre tidpunkt för kreditens löptid. Kund kan 
när som helst avsluta sitt Kundkonto genom att meddela 
kreditgivaren detta i samband med fullständig reglering av 
skuldsaldo. 

Delbetalningar Minst 1/24 av utestående skuld per månad, eller lägst 50 kr. 
 

3. Kreditkostnader 

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som 
gäller för kreditavtalet. 

Saldoränta 1,77% per månad (årsränta 21,24%). 
Tillkommer aviseringsavgift, f.n. 39 kr.  
Ränta beräknas på innevarande skuldsaldo per den sista i 
månaden.  

Det totala belopp som du ska betala 
 
Detta är det lånade kapitalet plus ev. ränta och kostnader 
(avgifter) i samband med krediten. 

11 441 kr. 
Beloppet är ett representativt exempel och baseras på 
utnyttjad kredit (skuld) på 10 000 kr och som delbetalas jämnt 
via kundkonto på tolv (12) tillfällen (Kredit slutreglerad efter ca 
1 år). 
Av beloppet ovan avses således 
• Kredit 10 000 kr • Ränta 974 kr • Aviseringsavgift 468 kr 

Effektiv årsränta 28,83% (enl. exemplet ovan) 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt 
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om 

- en försäkring som säkrar krediten, eller 
- någon annan kompletterande tjänst? 

 
 
Nej 
Nej  

Kostnader i samband med försenade betalningar.  
 

Gäldenären debiteras f.n. 60 kronor förseningsavgift vid varje 
betalningspåminnelse.  

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i 
samband med kreditavtalet 

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg 
inhämta kredittagarens godkännande. Sådana ändringar träder 
i kraft tidigast månaden efter det att kredittagaren 
underrättats om densamma. Om Kredittagare inte godkänner 
ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp 
avtalet före den dag då ändringarna träder i kraft. 

 

4.     Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrrätt Ja 

Förtidsåterbetalning Ja 

Sökning i en databas 
 
 

Ja. Sökning sker mot interna register inom koncernen samt 
genom externt kreditupplysningsbolag. Kreditsökanden 
underrättas om vilka uppgifter Shopping4net AB sökt på. Detta 
redovisas i en s.k. Kännedomskopia och skickas till 
kreditsökanden oavsett om kredit beviljats eller inte. 

Rätt till ett utkast av Kreditavtal. Ja. Kontakta vår kundtjänst innan kreditansökan. 
 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 

Klagomålhantering  
 
 

Vid klagomål kontakta oss på adress:  
Shopping4net AB / Klagomål 
Mediavägen 4 
438 91 Landvetter 

 

http://www.shopping4net.se/

